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Høring: Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Rapport fra arbeidsgruppe 

Forskrift om ansettelse og opprykk ble endret med virkning fra 1. september 2019. Her ble 
kravet om utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse som førsteamanuensis tydeliggjort, 
og det ble innført høyere krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse som 
professor.  
 
De fleste institusjoner har vedtatt retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig 
kompetanse. UHR-Utdanning har vært opptatt av at det ikke skal utvikle seg store forskjeller i 
sektoren, og arbeidsgruppen for HR-ledere under UHR-Administrasjon har uttrykt et ønske 
om at det utarbeides felles retningslinjer og felles veileder til sakkyndige komiteer. Derfor 
vedtok UHR-Utdanning å sette ned en arbeidsgruppe våren 2020 som skulle utarbeide 
slike retningslinjer.  
 
Rapporten fra arbeidsgruppen ble presentert og diskutert på UHR-Utdannings enhetsmøte 
31. mai. Enhetsmøtet besluttet å vente med å sende rapporten på høring, siden det var flere 
tilgrensende høringer ute rett før sommeren: rapporten fra stillingsstrukturutvalget, 
Kunnskapsdepartementets strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling og Veileder for 
vurdering i akademiske karriereløp. NOR-CAM – en verktøykasse. Spesielt sistnevnte er 
relevant i denne forbindelse, og vi viser til nærmere informasjon om veilederen på UHRs 
nettsider. 
 
  
UHR ber om innspill 
UHR-Utdanning ønsker institusjonenes innspill til arbeidsgruppens forslag, før saken blir 
behandlet på UHR-Utdannings enhetsmøte 8. desember.  
 
Rapporten fra arbeidsgruppen er vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene for UH-
pedagogisk basiskompetanse i den vedlagte rapporten er markert med «spor endringer» for 
å vise forskjellen mellom dagens retningslinjer og dette forslaget.    
 

Høringsfristen er 12. november 2021. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
  
Alf Rasmussen Anne Karine Nymoen 
generalsekretær seniorrådgiver 
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Bakgrunn 
Forskrift om ansettelse og opprykk1 ble endret med virkning fra 1. september 2019. Kravet om 

utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse som førsteamanuensis ble tydeliggjort, og det ble 

innført høyere krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse som professor.   

De fleste institusjoner har vedtatt retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. UHR-

Utdanning er opptatt av at det ikke utvikler seg store forskjeller i sektoren, og arbeidsgruppen for 

HR-ledere under UHR-Administrasjon uttrykte et ønske om at det utarbeides felles retningslinjer og 

felles veileder til sakkyndige komiteer.   

UHR-Utdanning vedtok derfor å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide slike retningslinjer.  

NOKUT har overtatt forvaltningsansvaret for forskriften, noe som betyr at de har et 

veiledningsansvar overfor brukerne. Det var derfor naturlig å invitere NOKUT inn som observatør i 

arbeidsgruppen. 

Mandat 
Grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå  

Forskrift om ansettelse og opprykk benytter «grunnleggende kompetanse for undervisning og 

veiledning på universitetets- og høgskolenivå» som begrep for det som tidligere ble kalt UH-

pedagogisk basiskompetanse. UHR vedtok i 2014 nasjonale retningslinjer for UH-pedagogisk 

basiskompetanse. Det bør vurderes om det er behov for endringer i disse.  

Krav for ansettelse som professor  

Kravene for ansettelse som professor er nye pr. 1. september 2019. Arbeidsgruppen som foreslo 

forskriftsendringen har også kommentert2 endringene, og hva de mener bør ligge i disse kravene. En 

arbeidsgruppe bør vurdere om det er behov for ytterligere retningslinjer.  

Behov for veileder til sakkyndig komite  

Den sakkyndige komiteen har ofte deltagere fra flere ulike institusjoner. Både arbeidet med 

vurdering av utdanningsfaglig kompetanse, samt ny tilnærming til vurdering av forskning tilsier at 

man bør se på behov for en felles nasjonal veileder til sakkyndige komiteer ved ansettelse og 

opprykk.   

Rekruttering 

Retningslinjene bør ta hensyn til behovet for internasjonal rekruttering samt rekruttering fra 

instituttsektoren, og også se til andre lands systemer.  

Annet 

Arbeidsgruppen kan i tillegg komme med generelle endringsforslag til forskriften, dersom de mener 

at det er nødvendig.   

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129  

2 https://www.uhr.no/_f/p1/if377ce95-10e6-4fd7-a667-125cda7be7ab/2019_horingsnotat-forskrift-

om-ansettelse-og-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger.pdf  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
https://www.uhr.no/_f/p1/if377ce95-10e6-4fd7-a667-125cda7be7ab/2019_horingsnotat-forskrift-om-ansettelse-og-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/if377ce95-10e6-4fd7-a667-125cda7be7ab/2019_horingsnotat-forskrift-om-ansettelse-og-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger.pdf


Administrative retningslinjer 

Arbeidsgruppen bes også om å utarbeide retningslinjer av mer administrativ karakter, f.eks. knyttet 

til toårsregelen, merittering og sammensetning av sakkyndig komite, samt om det er hensiktsmessig 

å utarbeide felles veiledningsmateriell til søkere.    

Arbeidsgruppens sammensetning 
Trine Johansen Meza, Høyskolen Kristiania (UHR-Forskning), leder 

Solve Sæbø, NMBU (UHR-Utdanning) 

Anne Kristin Rønsen, HVL (Nettverket for UH-pedagogikk) 

Sylvi K Larsen, NHH (HR-Nettverket) 

Christina Eide (student) 

Caroline Natland og Jostein Aune, NOKUT, observatør  

Bente Ringlund Bunæs fra UHR er sekretær for gruppen 

Tilgrensende aktiviteter i UHR og KD 

Stillingsstrukturutvalget 
UHRs styreleder Dag Rune Olsen initierte sammen med leder for Forskerforbundet Guro Lind og 

daværende minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø et arbeid for å se på 

stillingsstrukturen i UH. Stillingsstrukturutvalget (bestående av representanter for UHR, 

Forskerforbundet, AYF og KIF) leverte sin rapport i april 2021. UHR sendte rapporten på høring 

23.4.2021: 

https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&script

uri=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&  

Strategi for forskerrekruttering 
KD har initiert utarbeidelsen av en strategi for forskerrekruttering og karriereveier. Den skal leveres 

sommeren 2021. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi/id2700320/  

Veileder for vurdering av akademiske karrierer. 
UHR nedsatte i 2019 en arbeidsgruppe for å se på vurdering av forskere og forskning, opprinnelig 

som ledd i UHRs tiltaksplan for åpen forskning. Arbeidsgruppen har hatt et flertall av vitenskapelig 

ansatte og har vært ledet av professor Finn-Eirik Johansen ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å 

håndtere en økt agenda for åpen forskningspraksis var bakgrunnen for arbeidet et ønske om å 

inkludere en større bredde av kompetanser, ikke minst på undervisningsområdet, samt å motvirke en 

ofte ensidig vekt på kvantifisering av forskningsresultater. 

Arbeidsgruppen foreslår en veileder som kan fungere som et fleksibelt og helhetlig rammeverk for 

arbeidet med vurdering i akademiske karriereløp. Veilederen tar hensyn til de tre punktene over: 

mer åpenhet, større bredde i vurderingene, og med helhetlige vurderinger som motsats til ensidig 

bruk av indikatorer. 

Veiledningen er et forslag til en systematikk i hvordan de ulike elementene vurderes på og hvordan 

de kan kombineres til ulike formål og behov. Hensikten er å gi institusjonene, fagmiljøene og den 

https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&
https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi/id2700320/


enkelte ansatte et verktøy i forbindelse med utlysning, ansettelse, opprykk og organisering av egen 

karriere. Veilederen skal være et hjelpemiddel for å kombinere fleksibilitet med forutsigbarhet og 

ønske om spesialisering/profilering. 

Veilederen er også et forsøk på å bidra i et internasjonalt utviklingsarbeid. Arbeidsgruppen har derfor 

vært i løpende og nær dialog med fagmiljøer, institusjoner og land som også er kommet langt i dette 

arbeidet. Matrisen som arbeidsgruppen foreslår å bruke (NOR-CAM Norwegian Career Assessment 

Matrix) bygger videre på en lignende matrise for å vurdere Open Science, utviklet i EU og EUA (OS-

CAM Open Science Career Assessment Matrix).  

Det er invitert til innspill på veilederen, med frist 1. juni. 

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nor-cam-veileder-for-vurdering-i-

akademiske-karrierelop/  

Professoropprykk - MNT 
UHR-MNT har retningslinjer for nasjonal samordning av professoropprykk i MNT-fag, og disse ble 

revidert i september 2020 for å harmonere med de nye forskriftsbestemmelsene.   

https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&script

uri=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&  

Museal formidlingskompetanse 
UHR-Museum har laget veiledende retningslinjer for museal formidlingskompetanse som krav for 

ansettelse og opprykk til professorstillinger. Behovet for slike retningslinjer kom som en følge av 

endring i forskrift om ansettelse og opprykk der museal formidlingskompetanse kan erstatte 

utdanningsfaglig kompetanse. 

https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&script

uri=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&  

Revisjon av forskriften 
NOKUTs fikk i 2020 i oppdrag å foreslå noen endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger. Forslagene var på høring høsten 20203, og NOKUT sendte en 

oppsummering til departementet før jul.  

I departementets svar til NOKUT, datert 11. februar 2021 skriver de: 

NOKUTs vurderinger etter høringen er at det bør foretas en helhetlig gjennomgang av alle 

personalforskriftene i universitets- og høyskolesektoren, inkludert denne. NOKUT mener de 

små endringene som nå er foreslått i høringen, og som var en del av departementets 

oppdragsbrev, ikke er tilstrekkelig for å gjøre forskriften tydeligere. Departementet deler disse 

vurderingene. 

Regjeringen har tatt initiativ til en strategi for forskerrekruttering og karriereveier i forskning 

og høyere utdanning som skal legges fram før sommeren. Arbeidet med strategien har 

tydeliggjort behovet for endringer også i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som 

postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Departementet vil 

vurdere om det er hensiktsmessig med en helhetlig gjennomgang av forskriftene om 

 
3 https://innsyn.acossky.no/uhr/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020000164&  

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nor-cam-veileder-for-vurdering-i-akademiske-karrierelop/
https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nor-cam-veileder-for-vurdering-i-akademiske-karrierelop/
https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&
https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&
https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&
https://www.uhr.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000404&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=251&
https://innsyn.acossky.no/uhr/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020000164&


ansettelse i universitets- og høyskolesektoren etter at strategien er lagt frem. Vi vil derfor 

utsette fastsettelse av endringer i forskriften 

UH-pedagogisk basiskompetanse 

Krav i forskriften  

(3) Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav: 

Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske 

undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, 

evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for 

undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). 

Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes 

ved institusjonene. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter 

ansettelsen. 

Institusjonene kan etter § 1-1 fastsette høyere krav og bestemme at disse skal gjelde i 

bedømming og rangering av søkere. 

Dagens retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse: 
https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nasjonale-veiledende-retningslinjer-

for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/ 

Forslag til endringer i UHRs retningslinjer: 
Arbeidsgruppen foreslår bare mindre endringer i dagens retningslinjer, se vedlegg. Dagens 

retningslinjer inneholder målformuleringer knyttet til UH-pedagogisk basiskompetanse i et omfang 

av 150-200 timer. Det er arbeidsgruppens vurdering at det allerede er mye innhold knyttet til denne 

basiskompetansen, og at det ikke bør tas inn nye elementer. Timeomfanget endret til minimum 200 t 

slik det står i forskriften. 

Arbeidsgruppen har diskutert hvorvidt man bør endre begrepsbruken fra UH-pedagogisk 

basiskompetanse til Grunnleggende kompetanse i undervisning på universitets- og høgskolenivå som 

benyttes i forskriften. Gruppen har kommet til at de ikke anbefaler en endret begrepsbruk, men 

beholder det begrepet som er knyttet til forskningsfeltet Universitets- og høgskolepedagogikk. 

Spørsmålet blir da om det er et motsetningsforhold mellom retningslinjene og forskriftens ordlyd: 

grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning 

og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og 

høyskolenivå). Vurdering er ikke nevnt i forskriftsteksten, men er inkludert i retningslinjene. 

Arbeidsgruppen er av den oppfatning av vurderingskompetanse er grunnleggende, og heller enn å ta 

dette ut av retningslinjene foreslår vi at dette bør komme inn i forskriften, dersom detaljeringsnivået 

i forskriften skal beholdes.  

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/
https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk-og-merittering/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/


Arbeidsgruppen som utarbeidet forslaget til forskriftstekst4 (heretter kalt forskriftsgruppen), mente 

at UHRs veiledende retningslinjer var for ambisiøse for et kurs med omfang på 150-200 timer: UHRs 

veiledende retningslinjer fremstår som generelle og ambisiøse, noe som innebærer at de mål som 

angis bare i begrenset grad vil la seg realisere innenfor rammen av et grunnleggende 

kvalifiseringsprogram på 150-200 timer (jf. mandatet). Etter arbeidsgruppens vurdering er det derfor 

behov for en presisering og prioritering av hva grunnleggende kvalifikasjoner innen undervisning og 

veiledning skal omfatte. Forskriftsgruppen mente mao at forslaget til forskriftstekst skal forstås 

snevrere enn UHRs retningslinjer.  

Arbeidsgruppen (denne) ønsker likevel å beholde dagens retningslinjer, og mener institusjonene selv 

må prioritere hva de vektlegger innen de ulike områdene som dekkes av retningslinjene.  

I de eksisterende retningslinjene ligger det en anbefaling om at annen pedagogisk utdanning 

(lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, PPU mm) normalt ikke kan erstatte kravet om UH-

pedagogisk basiskompetanse. Arbeidsgruppen foreslår å beholde denne anbefalingen, men ser at det 

også kan være grunner til å fjerne den, f.eks. at de som allerede har en pedagogisk utdanning har 

mye av den aktuelle kompetansen, selv om målgruppen for undervisningen er en annen, og at de 

begrensede universitetspedagogiske ressursene bør prioriteres på ansatte uten pedagogisk 

bakgrunn. Arbeidsgruppen vil imidlertid gjerne ha tilbakemeldinger på dette i en høringsrunde.  

Professor 
Arbeidsgruppen har valgt å knytte retningslinjer for ansettelse som og opprykk til professor til 

prinsippene i «Scholarship of teaching and learning» SOTL. Dette er i tråd med retningslinjene på 

flere av institusjonene. Anbefalingene fra forskriftsgruppen4 er også tatt inn i retningslinjene.  

Dokumentasjon 
Arbeidsgruppen har utarbeidet en mal for pedagogisk mappe til bruk for de institusjonene som 

ønsker det.  

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i at for søkere som tidligere har fått status som merittert 

underviser kan dokumentasjon på meritteringsstatusen være tilstrekkelig for å underbygge 

utdanningsfaglige kvalifikasjoner kombinert med oversikt over veiledningserfaring. Vi antar at dette 

vil gjelde for de fleste institusjoner, men ser ikke bort fra at det kan være institusjoner som har 

meritteringsordninger som ikke "omslutter" de utdanningsfaglige kravene til professorkompetanse.  

Veileder til sakkyndig komite 
I lys av alle kommende endringer foreslår vi at det ikke lages en veileder nå. 

Administrative retningslinjer 
Arbeidsgruppen anbefaler alle institusjoner å utarbeide gode rutiner for  

- dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse 

- registrering av beståtte kurs og vurderinger av kompetanse 

 
4 https://www.uhr.no/_f/p1/if377ce95-10e6-4fd7-a667-125cda7be7ab/2019_horingsnotat-forskrift-

om-ansettelse-og-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger.pdf  

 

https://www.uhr.no/_f/p1/if377ce95-10e6-4fd7-a667-125cda7be7ab/2019_horingsnotat-forskrift-om-ansettelse-og-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/if377ce95-10e6-4fd7-a667-125cda7be7ab/2019_horingsnotat-forskrift-om-ansettelse-og-opprykk-i-undervisnings-og-forskerstillinger.pdf


- kontinuerlig karriereveiledning og oppfølging for å sikre at ansatte som ikke har tilstrekkelig 

kompetanse ved ansettelse opparbeider slik kompetanse. 

Det fremgår av retningslinjene for basiskompetanse at alle institusjoner skal gi sine ansatte tilbud om 

kurs, enten i egen regi eller i samarbeid med andre institusjoner.  

Arbeidsgruppen anbefaler institusjonene å oppnevne sakkyndige komiteer som kan vurdere alle krav 

og forhold ved søknaden.  



 

 

Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk 

basiskompetanse 
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet følgende veiledende retningslinjer for 

universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse som kan være et felles grunnlag for 

universitetenes og høyskolenes arbeid med å styrke kvaliteten på undervisning og læring. De 

nasjonale retningslinjene er formulert på formålsnivå. Det betyr at den enkelte institusjon må 

utforme mer presise kvalifikasjonsmål tilpasset de ulike fagområdenes spesifikke behov. 

Hva er universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse? 
Universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse i universitets- og høyskolepedagogikk som kreves for å bli fast tilsatt i en 

faglig stilling innenfor høyere utdanning. Denne basiskompetansen skal være basert på relevant 

pedagogisk og fagdidaktisk teori. 

Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er å kunne: 

• planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, både individuelt og i samarbeid med 

kolleger, på en måte som fremmer studenters læring og faglige utvikling 

• planlegge og gjennomføre FoU-basert undervisning og involvere studenter i FoU-baserte 

læringsprosesser 

• velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og 

vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og utdanningsprogram 

• bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte undervisningsmetoder som 

inkluderer bruk av digitale verktøy 

• begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og forholde seg reflekterende til egen lærerrolle 

• analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine fagområder 

• vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning ut i fra forventninger 

i fagplaner og nasjonale rammeverk for høyere utdanning 

• innhente og bruke tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet til å utvikle 

undervisnings- og læringsprosesser 

• kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning 

Hvordan oppnå universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse? 
Alle universiteter og høyskoler skal ha tilbud om kvalifiserende tiltak tilbud innenfor universitets- og 

høyskolepedagogikk, enten ved egen institusjon eller i samarbeid med andre institusjoner. 

Tilbudene skal utvikles i overensstemmelse med nasjonale og institusjonelle strategier. Deltakere på 

slike tiltak, må regne med minst 150-200 timer arbeid for å utvikle den ønskede kompetansen. 

Institusjonene bør derfor avsette tilstrekkelig tid til dette arbeidet på de ansattes arbeidsplaner. 

Den enkelte institusjonen må selv vurdere på hvilken måte oppnådd universitets- og 

høyskolepedagogisk basiskompetanse skal dokumenteres. Mange aktuelle søkere til 

undervisningsstillinger ved universiteter og høyskoler, vil allerede ha opparbeidet en pedagogisk 

kompetanse som er relevant for grunnskole og videregående skole. Høyere utdanning har 

rammevilkår og forutsetninger som skiller seg fra disse skoleslagene. De kvalifiserende tilbudene 

innenfor universitets- og høyskolepedagogikk, som det her er snakk om, skal være forankret i 

forskning om undervisning og læring innenfor høyere utdanning. Undervisningen i slike tilbud skal 

være FoU-basert, som annen undervisning ved denne type institusjoner. Lærerutdanninger, inklusiv 



 

 

PPU eller teoretisk pedagogisk utdanning, kan derfor normalt ikke erstatte universitets- og 

høyskolepedagogisk basiskompetanse. 

Tilsettingsorganet ved den enkelte institusjon har ansvar for å bedømme søkeres universitets- og 

høyskolepedagogiske basiskompetanse. Institusjonene må legge til rette for at de som blir tilsatt 

uten universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse, kan opparbeide denne kompetansen 

innen to år etter tilsetting. 

Opplegg og tematikk for kurs innenfor universitets- og høyskolepedagogikk varierer i dag mellom 

institusjonene. De fleste tilbudene organiseres som flere samlinger på to-tre dager. Noen tilbyr ett 

felles program for alle, andre har valgbare moduler. De fleste tilbudene behandler temaer som: 

• lærings- og kunnskapssyn 

• emne- og programdesign 

• eksamen og vurdering 

• forelesning som undervisningsform 

• faglig veiledning på bachelor og masternivå 

• kollegaveiledning 

• digitale verktøy 

• problembasert læring 

• smågruppeundervisning 

• evaluering av undervisning og læring 

• FoU-basert undervisning 

• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning og andre sentrale nasjonale og 

lokale styringsdokumenter 

Videreutvikling av UH-pedagogisk kompetanse 
I begrepet basiskompetanse ligger det en forventning om at kompetansen skal kunne videreutvikles. 

Basiskompetansen tjener dermed som et utgangspunkt for videre utvikling og eventuell merittering. 

Det betyr at institusjonene bør legge til rette for pedagogiske diskusjoner, seminarer og 

utviklingsprosjekter som gir grunnlag for videre utvikling av den universitets -og høyskolepedagogiske 

kompetansen innenfor ulike fagområder. Faglige ledere på ulike nivåer bør tillegges et spesielt ansvar 

for å ivareta systematisk utvikling på dette fagområdet. 

Muligheter for formell universitets- og høyskolepedagogisk merittering med utgangspunkt i 

basiskurset vil bli foreslått utredet nærmere gjennom UHR. Institusjonene oppfordres til å legge til 

rette for at erfaringer og forskning fra dette feltet dokumenteres og deles i sektoren, både på 

konferanser og i forskningsbaserte tidsskrifter, nasjonalt og internasjonalt. 

UH-pedagogisk kompetanse for andre grupper 
Selv om dokumentert universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse er en forutsetning for å 

få fast tilsetting i faglige stillinger i universiteter og høyskoler, oppfordres institusjonene til å tilby 

denne type kompetanseheving også til andre som underviser innenfor høyere utdanning, som 

ansatte i II-er stillinger, midlertidig ansatte, stipendiater, studentassistenter, studieveiledere, 

bibliotekarer og teknisk personell.  



Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved 

ansettelse som/opprykk til professor 
Forskriftsteksten lyder:  

Søker må ha opparbeidet og dokumentert utdanningsfaglige kvalifikasjoner (1) som omfatter 

utdanningsfaglig kompetanse på førsteamanuensisnivå samt følgende forskriftsfestede tilleggskrav 

for professornivå: 

• Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid (2) 

• Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå (3) 

• Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap (4) 

De utdanningsfaglige kvalifikasjonene skal være forankret i prinsippene for «scholarship of teaching 

and learing» (SOTL): 

• Fokus på studentenes læring 

• En klar utvikling over tid 

• En forskende tilnærming 

• Samarbeid om undervisning og utviklingsarbeid 

(1) Utdanningsfaglige kvalifikasjoner innebærer blant annet: 

• Solid kompetanse og et bredt spekter av ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og 

evaluering av undervisning og læringsaktiviteter på alle utdanningsnivå både individuelt og i 

samarbeid med kolleger 

• Refleksjon over egen rolle, samt diskutere og begrunne egne valg i planlegging, 

gjennomføring og utvikling av undervisning, læringsaktiviteter og veiledning 

• Et bredt spekter av ferdigheter og vesentlige bidrag til systematisk utviklingsarbeid knyttet til 

utdanning, undervisning, læringsaktiviteter og veiledning 

• Bred erfaring med veiledning på master- og ph.d.- nivå. Normalt bør søkeren ha vært aktiv 

veileder for minst to ph.d.- kandidater fram til og med fullført doktorgrad, men omfattende 

veiledning på masternivå kan delvis kompensere for dette. Ph.d.- og masterveiledning fra 

andre institusjoner enn der søkeren er ansatt, kan inngå i vurderingsgrunnlaget. 

Undervisnings- og veiledningsferdigheter kan vurderes etter følgende kriterier:  

(2) Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid 

• Kan vise til en kontinuerlig utvikling av undervisningspraksis ut fra og studentens og kollegers 

tilbakemeldinger, og med forankring i relevant pedagogisk og/eller fagdidaktisk teori 

• Refleksjon over egen rolle, samt diskutere og begrunne egne valg i planlegging, 

gjennomføring og utvikling av undervisning, læringsaktiviteter og veiledning 

• Et bredt spekter av ferdigheter og vesentlige bidrag til systematisk utviklingsarbeid knyttet til 

utdanning, undervisning, læringsaktiviteter og veiledning 

(3) Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå 

• Søkere bør vise til ulike kombinasjoner av veiledningsoppgaver både med tanke på syklusnivå 

og omfang. 

• Det kreves bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå og at søkeren kan 

vise en refleksjon over kvalitet og måloppnåelsen i veiledningen. For institusjoner uten phd-



utdanning kan kompetanse dokumenteres på andre måter, eksempelvis gjennom 

kollegaveiledning, mentorordninger, fagfellevurdering, ledelse av forskningsprosjekter, m.v. 

• Selv om veiledningsoppgaven ivaretas av alle faglige ansatte, er den av særlig betydning, og 

tillegges særlig vekt, i professorstillingene. Disse stillingene har ofte et særskilt ansvar for 

veiledning av master- og ph.d-studenter samtidig som de forvalter et faglig leder- og 

veiledningsansvar overfor sine kolleger. Det er derfor svært viktig at de som søker stilling 

eller opprykk til professor er rustet for denne oppgaven ved at de gjennom sin veiledning har 

erfart, og løst, det mangfold av utfordringer som oppstår i møtet med ulike faglige 

problemstillinger og studentenes ulike forutsetninger. Det er ønskelig med en god balanse 

mellom veiledning av studenter på master- og ph.d.- nivå, men arbeidsgruppen er klar over 

at forholdet mellom studentrekruttering og antall ansatte ved den enkelte enhet gjør at 

denne balansen kan/vil forskyves. Denne forskjell mellom fagmiljø gjør også at hva som vil 

gjelde som bred erfaring må relateres til den konkrete fag- og institusjonskonteksten. 

(4) Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap 

• Deler kunnskap og erfaringer rundt utdanningskvalitet i ulike fagfelleskap  

• Samarbeid med eget og andre fagmiljø om kvalitetsutvikling av undervisning og veiledning 

• Arbeid med søknader og gjennomføring av større utviklingsprosjekt innen utdanning 

Dokumentasjon 

Utdanningsfaglige kvalifikasjoner dokumenteres gjennom en pedagogisk mappe bestående av en 

oversikt over søkerens praktiske erfaring og kompetanse, dokumentasjon av påberopte 

kvalifikasjoner samt et kortfattet refleksjonsnotat knyttet til egen undervisningspraksis, læringssyn, 

oppnådde resultater, utviklingsarbeid og lignende. Det forventes at dokumenterte utdanningsfaglige 

kvalifikasjoner forankres i prinsippene for utdanningsfaglige kvalifikasjoner.  

Den pedagogiske mappen (inkl. refleksjonsnotat) bør ikke være for omfattende. Arbeidsgruppen har 

utarbeidet en mal for pedagogisk mappe, til bruk for de institusjoner som ønsker det.  

Dersom søkeren har oppnådd status som merittert underviser, kan dokumentasjon på 

meritteringsstatusen være tilstrekkelig for å underbygge utdanningsfaglige kvalifikasjoner kombinert 

med oversikt over veiledningserfaring på master- og ph.d.-nivå, eventuelt på bachelornivå 

 



Vedlegg 1: Pedagogisk mappe - Mal for dokumentasjon av 
utdanningsfaglig kompetanse - professor  
  

1 Personalia  
Navn    

Adresse    

Alder    

Telefonnr.    

Mobil    

E-postadresse    

Nettside    

Kompetansenivå (nåværende 
stilling)   

  

Fagområde eller profesjon     

Nåværende undervisnings- og 
veiledningsansvar   

  

  

2. Undervisnings-CV  
  
2.1 Pedagogisk utdanning  

Type utdanning/kurs  Tidsrom  Institusjon  
Formell utdanning via kurs i 
universitetspedagogikk eller 
tilsvarende  

    

Kurs i veiledning      
Andre typer kurs eller formell 
kompetanse innen ulike 
temaer om undervisning og 
veiledning f.eks. 
utdanningsledelse, bruk av IKT i 
læring osv.   
  

    

  
2.2 Undervisningserfaring  

Nivå  Nivå- emne- 
program  
  

Omfang  
  

Når  Rolle  Institusjon  

Erfaring med 
undervisning ved 
høyskole, universitet   
  

          

Erfaring med 
undervisning i andre 
sammenhenger  
  

          

  
  



2.3 Veiledningserfaring   
2.3.1 Veiledning PhD studenter  

Navn PhD student  Universitet  Disputasdato/ 
fullføringsdato  

Hovedveileder  
(sett X)   

Biveileder  
(sett X)   

          

          

          

          

          

          

          

  
2.3.2 Veiledning masterstudenter  

År  
  

Antall masterstudenter  Universitet  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
2.3.3 Veiledning bachelorstudenter  

År  
  

Antall bachelorstudenter  Universitet  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
4. Erfaring med bedømmelse/evaluering av undervisning og utdannelse  

Erfaring med 
bedømmelse/evaluering 
av undervisning og 
utdannelse *  

Nivå- emne- 
program  
  

Omfang  
  

Når  Rolle  Ved hvilken 
institusjon  

            

            
*F.eks. antall eksterne sensoroppdrag pr. år, gjensidig kollegaveiledning, deltakelse i evaluering på fakultets- 
eller universitetsnivå i nasjonal eller internasjonal sammenheng)   

  
  



5. Pedagogisk utviklingsarbeid   

Utviklingserfaring*  
  

Nivå- emne- program  
  

Omfang  
  

Når  Rolle  Institusjon  

            

            
*Eksempler: arbeid med studietilbud, studieprogrammer, studiekvalitet mm  
  

6. Erfaringsdeling om undervisning og veiledning innen fagfeltet   

Type*  Omfang  
  

Når  Rolle  Hvor  
  

          

          

          
*Eksempler: Presentasjoner, konferanser, studieturer med pedagogisk relevans  
  

7. Administrasjon og ledelse av utdanning   

Administrasjon og 
ledelse av utdanning*  
  

Omfang  
  

Når  Rolle  Hvor  
  

          

          
*F.eks. erfaring som undervisningsleder, deltakelse i programråd, andre utvalg vedr. utdanning, emneledelse, 
mm)  
  

8. Referanseliste med undervisningsrelevante publikasjoner   

Publikasjon  Publiseringskanal  
  

Når  Volum  
  

Språk  
  

          

          

  

3. Refleksjonsnotat   
Søkere til professorstilling/opprykk skal skrive et refleksjonsnotat med utgangspunkt i kompetanse og 
egen undervisningspraksis, med konkrete og relevante eksempler fra søkerens undervisningspraksis.  
  
Omfang Veiledende omfang for refleksjonsdelen av undervisningspraksis: ca. 3- 5 sider.  
Konkrete eksempler: Refleksjonen skal forankres i konkrete og relevante eksempler fra søkerens 
undervisnings- og veiledningspraksis.   
  
Følgende omtales i refleksjonsnotatet:  

• En til to eksempler på hvordan søker har utviklet egen undervisningspraksis og en 
vurdering av hvilken betydning dette har hatt for studentenes læring. Refleksjonen skal 
være forankret i relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori.  
• Refleksjon over kvalitet og måloppnåelsen i veiledningspraksis   

  
• Vurdering av egen kompetanse og tanker om/plan for utvikling av egen rolle som 
underviser og veileder  

  



4. Dokumentasjon som støtter opp under refleksjonsdelen og CV  
  

• Vitnemål, kursbevis som dokumenterer universitetspedagogisk kompetanse, 
veiledningskompetanse og kilder som underbygger pkt. 2.1 - 2.8 i CV   
• Kilder som underbygger innholdet i refleksjonsnotatet og eksemplene fra egen 
undervisning  
• Kilder som underbygger refleksjonen over veiledningspraksis   

 



Sjekkliste for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse  

 

1. Navn og tittel  

Søkers navn: 

Søkers nåværende tittel: 

 

2. Om utdanningsfaglig mappe  

• Søknaden inneholder utdanningsfaglig mappe (kryss av): JA  ☐ NEI ☐ 

• Søkeren dokumenterer universitets- og høgskolepedagogisk utdanning på minimum 200 timer, eller tilsvarende (kryss av): JA ☐ NEI ☐ 

 

3. Samlet kvalitativ vurdering  

Sammenfattet vurdering av søkerens utdanningsfaglige kompetanse, med utgangspunkt i delvurderingene som er gjort i skjemaet nedenfor og presiseringene 

i veileder og mal for utdanningsfaglig mappe:  

 

 

 

 

 

 

 



4. Vurdering av på hvilket nivå søkeren oppfyller hovedkriteriene 
Hovedkriterier, som angir hva som skal bli vurdert, fremgår av venstre kolonne.  

De andre kolonnene angir nivå for hvordan kriteriene er oppfylt i søkerens utdanningsfaglige mappe. 

  
GJELDER SØKERE TIL FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER 
 

 

GJELDER SØKERE TIL PROFESSORSTILLINGER 

Kriteriet ikke 
oppfylt: Søkeren 
evner ikke å 
oppsummere og 
kritisk evaluere 
egen erfaring. 

Kriteriet oppfylt: 
Søkeren kan opp-
summere og kritisk 
evaluere egen 
erfaring, og 
artikulere hvordan 
egne valg er 
informert av et 
aktuelt kunnskaps-
grunnlag. 

Kriteriet utmerket 
oppfylt: Søkeren 
kan oppsummere 
og kritisk evaluere 
egen erfaring, og 
artikulere tydelig 
hvordan egne valg 
er informert av et 
aktuelt 
kunnskaps-
grunnlag. 

Kriteriet ikke oppfylt: 
Søkeren evner i liten  
grad å oppsummere 
og kritisk evaluere 
egen erfaring. 

Kriteriet oppfylt: 
Søkeren kan 
oppsummere og 
kritisk evaluere egen 
erfaring, og 
artikulere tydelig 
hvordan egne valg er 
informert av et 
aktuelt kunnskaps-
grunnlag. 

Kriteriet utmerket 
oppfylt: Søkeren kan 
oppsummere og kritisk 
evaluere bredde, dybde 
og variasjon i egen 
erfaring, og artikulere 
tydelig hvordan egne 
valg er informert av et 
aktuelt 
kunnskapsgrunnlag. 
 

 
Fokus på 
studentenes 
læring 

      

 
En klar utvikling 
over tid 

      

 
En forskende 
tilnærming 

      

 
Samarbeid om 
undervisning og 
utviklingsarbeid 
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VEILEDER OM VURDERING AV UTDANNINGSFAGLIG KOMPETANSE – PROFESSOR  

 
Til grunn for denne veilederen ligger Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger og Regler for vurdering 
av utdanningsfaglig kompetanse, vedtatt av UiBs styre 29. august 2019, med forankring i nasjonal forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- 
og forskerstillinger Reglene for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse gjelder ved søknad om ansettelse og ved søknad om opprykk. Dette 
dokumentet er veiledende for hvordan fakultetene kan sikre oppfølging av kravene i forskriften og i UiBs regelverk. 
 
Med referanser til egen universitets- og høgskolepedagogisk utdanning, av et omfang på minimum 200 timer, videre faglig-pedagogisk utvikling og 
erfaring fra undervisning og veiledning, skal søkere dokumentere:  
 

• Solid kompetanse og erfaring innen planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning  
 

• Vesentlige bidrag til systematisk utviklingsarbeid knyttet til undervisning og veiledning  
 

• Bred erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå  
 

• Innsats og samarbeid i eget fagmiljø knyttet til arbeid med utdanningskvalitet 
 
Søkere som ikke oppfyller krav om universitets- og høgskolepedagogiske utdanning, i form av et eget program på minimum 200 timer, kan bli vurdert 
på grunnlag av kompetanse oppnådd gjennom relevante kurs og egen praktisk undervisning. Aktuelle søkere bør gjøre det klart at de ønsker slik 
vurdering, og være oppmerksomme at de kan bli bedt om å ettersende utfyllende informasjon. Det er UiBs fakulteter selv som avgjør hvorvidt den 
kompetansen søkeren dokumenterer kan tilsvare kompetanse oppnådd gjennom et program på minimum 200 timer. I sin vurdering kan 
bedømmelseskomitéen innhente vurdering fra andre miljø, for eksempel universitetspedagogisk eller fagdidaktisk kompetanse, om komiteen ønsker 
det. Fakultetene fastsetter prosedyrer for innhenting av slike vurderinger. 

 
1. Hovedkriterier  
Søkernes utdanningsfaglige kvalifikasjoner skal bli vurdert i tråd med fire hovedkriterier: 
 

1. Fokus på studentenes læring  

https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Reglement-for-ansettelse-i-vitenskapelige-stillinger-og-faglige-administrative-lederstillinger
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Regler-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-UiB
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Regler-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-UiB
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322
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2. En klar utvikling over tid  
3. En forskende tilnærming  
4. Samarbeid om undervisning og utviklingsarbeid 

 
Kriteriene reflekterer en akademisk tilnærming til undervisning og læring, på engelsk omtalt som «scholarship of teaching and learning» og forkortet 
til «SoTL». SoTL, som idé og praksis, forutsetter at de samme kvalitetskriteriene gjelder i utdanningsfaglig virksomhet og i forskning: Bredde, dybde, 
originalitet, kreativitet, metodisk klarhet og nyansert forståelse.  
 

2. Aktuelle forventninger og eksempler  
Utdanning ved UiB er i hovedsak organisert i studieprogram og emner, på ulike nivå og med ulikt omfang. Alle emner har to felles kjennetegn, de er 
omfattet av formell vurdering og omfang er angitt i antall studiepoeng. For studieprogram og emner er det fastsatt læringsutbytte i form av kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse.  
 

Fra søkere til stilling som professor, er det rimelig å forvente at de 

• kan delta i utforming av studieplaner, og planlegge vurdering, læring og undervisning i et studieprogram med utgangspunkt i 
læringsutbyttebeskrivelsene for programmet 
 

• kan lede faglig-pedagogisk utviklingsarbeid gjennom å introdusere nye perspektiv, skape nettverk og arbeide systematisk mot en 
utdanningsfaglig visjon 
 

• prioriterer utdanningsledelse ved å engasjere seg i for eksempel programutvalg, utdanningsfaglig komitéarbeid eller organisering av 
konferanser og andre arrangement som belyser pedagogiske spørsmål 
 

• mestrer forskningsbasert undervisning og veiledning, individuelt og i samarbeid med kolleger, forankret i oppdatert kunnskap om studenters 
læring og progresjon 
 

• kan variere og tilpasse undervisningsformer innenfor eget fagfelt, i møte med sammensatte studentgrupper og i ulike situasjoner  
 

• bruker digitale verktøy og digitale læringsressurser på en relevant og læringsfremmende måte  
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• tar informert hensyn til normer for inkludering, mangfold og universell utforming 
 

• kan variere vurderings- og prøveformer innenfor eget fagfelt, og har erfaringsbasert kunnskap om hvordan disse fremmer og måler 
læringsutbyttet som er fastsatt 
 

• innhenter og bruker sammensatte tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet for å styrke kvalitet i undervisning og utdanning  
 

 
3. Grunnlag for bedømmelse  

Utdanning er alltid forankret i spesifikke fag- og kunnskapsmiljø. Faglig egenart er retningsgivende for valg av vurderingsformer, læringsaktiviteter og 
undervisningsformer. Fakultetene kan derfor ha utfyllende regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse innenfor sine fagområder. Minstekrav 
knyttet til veiledningserfaring fastsettes av det enkelte fakultet, med utgangspunkt i fagtradisjoner, fagfeltets størrelse, tilgang på kandidater og 
standarder uttrykt i nasjonale retningslinjer. 
 

Uavhengig av faglig forankring, gjelder følgende krav og prinsipper ved hele UiB:  

• Utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres gjennom en utdanningsfaglig mappe bestående av a) oversikt over søkerens praktiske erfaring 
og kompetanse, b) dokumentasjon og c) et kortfattet refleksjonsnotat. 
 
Refleksjonsnotatet på om lag to sider skal ta utgangspunkt i egen undervisningserfaring, og omhandle oppnådde resultater, utviklingsarbeid og 
kontinuerlig arbeid med kvalitetsutvikling. Refleksjon innebærer i denne sammenheng å kunne oppsummere og kritisk evaluere egen erfaring, 
og artikulere tydelig hvordan egne valg er informert av et aktuelt kunnskapsgrunnlag. Selvrefleksjon skal fortrinnsvis være knyttet til kunnskap 
om studenters læring i høyere utdanning. Mal for utdanningsfaglig mappe er vedlagt.  
 

• De sakkyndige skal foreta en eksplisitt og samlet kvalitativ vurdering av den utdanningsfaglige kompetansen til hver enkelt søker, og 
dokumentere at bedømmelsen er konsistent og sammenlignbar for samtlige søkere. Dersom en søker ikke oppfyller kompetansekravene, skal 
komitéen angi hva som mangler for at disse skal være oppfylt. Sjekkliste for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse er vedlagt. 
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VEILEDER OM VURDERING AV UTDANNINGSFAGLIG KOMPETANSE – FØRSTEAMANUENSIS 

 
Til grunn for denne veilederen ligger Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger og Regler for vurdering 
av utdanningsfaglig kompetanse, vedtatt av UiBs styre 29. august 2019, med forankring i nasjonal forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- 
og forskerstillinger. Reglene for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse gjelder ved søknad om ansettelse og ved søknad om opprykk. Dette 
dokumentet er veiledende for hvordan fakultetene kan sikre oppfølging av kravene i forskriften og i UiBs regelverk.  
 

I søknadsprosessen inngår bedømming av hvorvidt søkere oppfyller krav til utdanningsfaglig basiskompetanse, ikke rangering etter dette kravet. 
 

Med referanser til egen universitets- og høgskolepedagogisk utdanning, av et omfang på minimum 200 timer, og egen erfaring fra undervisning og 
veiledning, skal søkere dokumentere:  
 

• Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning  
 

• Evne til å reflektere over egen rolle, samt diskutere og begrunne egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og 
veiledning 

Søkere som ikke oppfyller krav om universitets- og høgskolepedagogiske utdanning, i form av et eget program på minimum 200 timer, kan bli vurdert 
på grunnlag av kompetanse oppnådd gjennom relevante kurs og egen praktisk undervisning. Aktuelle søkere bør gjøre det klart at de ønsker slik 
vurdering, og være oppmerksomme at de kan bli bedt om å ettersende utfyllende informasjon. Det er UiBs fakulteter selv som avgjør hvorvidt den 
kompetansen søkeren dokumenterer kan tilsvare kompetanse oppnådd gjennom et program på minimum 200 timer. I sin vurdering kan 
bedømmelseskomitéen innhente vurdering fra andre miljø, for eksempel universitetspedagogisk eller fagdidaktisk kompetanse, om komiteen ønsker 
det. Fakultetene fastsetter prosedyrer for innhenting av slike vurderinger. 
 
1. Hovedkriterier  
Søkernes utdanningsfaglige kvalifikasjoner skal bli vurdert i tråd med fire hovedkriterier: 
 

1. Fokus på studentenes læring  
2. En klar utvikling over tid  
3. En forskende tilnærming  
4. Samarbeid om undervisning og utviklingsarbeid 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Reglement-for-ansettelse-i-vitenskapelige-stillinger-og-faglige-administrative-lederstillinger
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Regler-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-UiB
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Regler-for-vurdering-av-utdanningsfaglig-kompetanse-ved-UiB
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-12-1322
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Kriteriene reflekterer en akademisk tilnærming til undervisning og læring, på engelsk omtalt som «scholarship of teaching and learning» og forkortet 
til «SoTL». SoTL, som idé og praksis, forutsetter at de samme kvalitetskriteriene gjelder i utdanningsfaglig virksomhet og i forskning: Bredde, dybde, 
originalitet, kreativitet, metodisk klarhet og nyansert forståelse.  
 

 
2. Aktuelle forventninger og eksempler  
Utdanning ved UiB er i hovedsak organisert i studieprogram og emner, på ulike nivå og med ulikt omfang. Alle emner har to felles kjennetegn, de er 
omfattet av formell vurdering og omfang er angitt i antall studiepoeng. For studieprogram og emner er det fastsatt læringsutbytte i form av kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse. 
 

Fra søkere til stilling som førsteamanuensis, er det rimelig å forvente at de 

• kan utforme emnebeskrivelser og planlegge vurdering, læring og undervisning i et emne, med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene for 
emnet  
 

• gjennomfører forskningsbasert undervisning og veiledning, individuelt og i samarbeid med kolleger, på måter som fremmer studenters læring 
og progresjon 
 

• mestrer de mest vanlige undervisningsformer og virkemidler innenfor sitt fagfelt, eventuelt også et utvidet repertoar, kan bruke og variere 
disse i møte med sammensatte studentgrupper og i ulike situasjoner  
 

• bruker digitale verktøy og digitale læringsressurser på en relevant og læringsfremmende måte 
 

• tar informert hensyn til normer for inkludering, mangfold og universell utforming  
 

• behersker de mest vanlige vurderings- og prøveformer innenfor sitt fagfelt, eventuelt også et utvidet repertoar, og har utviklet forståelse for 
hvordan disse fremmer og måler læringsutbyttet som er fastsatt 
 

• bidrar til utvikling av emner og studieprogram 
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• Innhenter og bruker tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser  
 

 
 
3. Grunnlag for bedømmelse  

Utdanning er alltid forankret i spesifikke fag- og kunnskapsmiljø. Faglig egenart er retningsgivende for valg av vurderingsformer, læringsaktiviteter og 
undervisningsformer. Fakultetene kan derfor ha utfyllende regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse innenfor sine fagområder.  
 
Uavhengig av faglig forankring, gjelder følgende krav og prinsipper ved hele UiB:  

• Utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres gjennom en utdanningsfaglig mappe bestående av a) oversikt over søkerens praktiske erfaring 
og kompetanse, b) dokumentasjon og c) et kortfattet refleksjonsnotat. 
 

Refleksjonsnotatet på om lag to sider skal ta utgangspunkt i egen undervisningserfaring, og omhandle oppnådde resultater, utviklingsarbeid og 
kontinuerlig arbeid med kvalitetsutvikling. Refleksjon innebærer i denne sammenheng å kunne oppsummere og kritisk evaluere egen erfaring, 
og artikulere tydelig hvordan egne valg er informert av et aktuelt kunnskapsgrunnlag. Selvrefleksjon skal fortrinnsvis være knyttet til kunnskap 
om studenters læring i høyere utdanning. Mal for utdanningsfaglig mappe er vedlagt.  
 

• De sakkyndige skal foreta en eksplisitt og samlet kvalitativ vurdering av den utdanningsfaglige kompetansen til hver enkelt søker, og 
dokumentere at bedømmelsen er konsistent og sammenlignbar for samtlige søkere.  
 

Der søker til førsteamanuensisstilling ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, skal bedømmelseskomiteen beskrive hva som 
gjenstår. Sjekkliste for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse er vedlagt. 
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